Projecte 2855
SUPORT A GRÈCIA EN LA RESPOSTA HUMANITÀRIA A LA CRISI DELS REFUGIATS

RESUM:
Grècia està afrontant una emergència humanitària de grans dimensions,
provocada per l'arribada continuada i creixent de persones refugiades i
migrants, que estan col·lapsant els serveis locals i la seva capacitat per
donar resposta a la crisi de la recepció de tota aquesta població que arriba
en una situació d'alta vulnerabilitat.
Des de principis de setembre de 2015, unes 290.000 persones han arribat
per mar a Europa, la majoria de les quals a les illes gregues de Lesbos,
Kos, Chios i Samos. D'allà es traslladen a Atenes per pujar cap als països
de l'espai Schengen travessant, sobretot, Macedònia i Sèrbia.
La majoria de les persones que fugen són de Síria i d’altres països
afectats per conflictes. L'economia grega està en una situació de crisi.
L'administració pública està patint l'efecte de les retallades amb la
congelació de contractacions de servidors públics, la qual cosa afecta la
capacitat de proveir de serveis addicionals necessaris per respondre als
milers de persones que arriben cada dia a Grècia. Tot i que la resposta de
la societat civil grega està sent molt important i activa, no és suficient i les
entitats i els grups de voluntaris locals estan desbordats. Un factor que
agreuja la situació és la manca de recursos per afrontar la crisi.
Davant aquesta situació, Save the Children va fer una anàlisi de
necessitats, el juliol de 2015, per determinar les necessitats humanitàries
de les persones que estan arribant a les illes gregues per via marítima des
de Turquia. L'entitat es va traslladar a les illes de Lesbos, Kos i Chios, on
va detectar una situació crítica i alarmant de l'extrema vulnerabilitat i la
manca de cobertura de les necessitats bàsiques de les persones
refugiades i migrants que arriben a les illes.
En aquest context, la resposta se centra en activitats de:
1.

Protecció dels infants
Desenvolupament de capacitats per a autoritats locals,
estatals
i
societat
civil,
organitzada
(estàndards
d'identificació, gestió de casos de menors no acompanyats,
protecció).
Coordinació del procés de protecció d'infants dels camps de
refugiats.

2.

Sostre i productes no alimentaris (NFI)
Proveïment de tendes, barracons i de kits d'higiene, kits
nadons, etc.
Preparar els camps provisionals per l'hivern.

3.

Seguretat alimentària
Coordinació entre actors que treballen als camps provisionals
de refugiats per assegurar la distribució d'aliments seguint els
estàndards de qualitat, diversitat, regularitat i apropiació cultural.

Sector:
Protecció, NFI i Seguretat
alimentària
País / regió:
Grècia
Durada:
7 mesos
Entitat que presenta:
Fundación Save the Children
Entitat que executa:
Save the Children International
Titulars de drets:
3.913 persones refugiades i
migrants de les quals 2.348 són
infants
Pressupost
Import total: 5.324.605,00 euros
Import aprovat: 25.000,00 euros

